
Stöd till Ingmarsö kulturlandskap! 

 
Vill vi att den åker- och betesmark som i dag finns på 
Ingmarsö fortsätter att brukas av djurhållare och att 
markerna hålls öppna för framtida generationer av öbor?  

I så fall kräver detta djur och engagerade människor på ön. 
Nu, 2018, finns det 36 får och 5 hästar som betar och håller 
landskapet öppet. Dessutom behöver djuren hö på vintern 
och givetvis vill vi att höet ska tas från vallarna på ön så att 
det blir ett kretslopp på Ingmarsö.  

Det kostar att hålla djur, för det foder som vi brukar köpa på 
Ingmarsö har i år priset fördubblats! Stängsel, 
veterinärkontakt och klippning/hovslagare är exempel på 
andra kostnader som finns i djurhållningen. För att 
fortsättningsvis kunna slå hö och få vinterfoder till djuren 
behöver vi också en maskinpark till projektet.  



Djuren ger en viss inkomst och projekt Ingmarsö 
kulturlandskap med Norrgårdsstiftelsen som huvudman söker 
jordbruksstöd för de betade markerna och driftbidrag från Ö-
fonden, men kostnaderna täcks ändå inte. Med nuvarande 
djurbesättning blir det årliga underskottet ca 60.000 
kronor/år.  

Mår du bra av en promenad genom ängar och hagar? Tycker 
du vyn över åkrar och betesmarker är vacker? Har ditt barn 
eller barnbarn glatts åt att få träffa fåren och hästarna?  

Du som uppskattar landskapet och vill ha det kvar uppmanar 
vi att ge ett ekonomiskt stöd till fonden för Ingmarsö 
kulturlandskap.  

Ge 300 kr, 500 kr eller valfri summa. Stödet ger större nytta 
ju tidigare på året det betalas.  

För mer information om projekt Ingmarsö kulturlandskap: 

www.ingmarso.se/projekt 

Eller kontakta  Bertil Ågren, bertil.e.agren@gmail.com 
  Kjell Torlèn, kjell@torlen.se 
 
Förutom att du hjälper till att hålla vår vackra ö öppen så får 
du som bidrar också ta del av dessa erbjudanden; 

Förtur på de populära ”Lammlådorna”, i år kommer cirka 16 
att säljas. Kostnaden är 200 kr kilot.  

10% rabatt på hästridning ges till de som betalat till fonden. 

Bankgiro 5814-7828 


